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التحقيقمقدمة

شرورمنباللهونعوذ،ونستغفرهونستعينهنحمده،للهالحمد

هاديفلايضللومن،لهمضلفلااللهيهدهمنأعمالناوسيئاتأنفسنا

ورسوله.عبدهمحمداوأناللهإلاإلهألاوأشهد،له

محمدالعلامةللشيخالسعود"مراقي"شرحكتابفهذابعد؛أما

الموسوعةهذهضمناليومنخرجه-اللهرحمه-الشنقيطيالامين

مراقيعلىالورود"نثرباسمسابقاطبعقدوكان،الشيخلاثارالشاملة

سيأتي-كمامؤلفهمنوليستالكتابمحققمنتسميةوهيالسعود"

ه-شرحه

مباحث:عدةفيالكتابعنحديثناوسيكون

.الكتاباسم-1

تاليفه.تاريخ-2

تاليفه.-سبب3

.الكتابموضوع-4

.الشرحفيالواقعالنقص-5

.موارده-6

.الشرحفي-منهجه7

الخطية.النسخوصف-8

.الكتابطبعات-9



.الكتابفيالعمل-01

الخطية.النسحةمننماذج-11

موضوعيوفهرسنظريةمتنوعةبفهارسالكتابختمناخيراو

.الكتابمباحثلجميعمفصل

وسلم.وصحبهالهوعلىمحمدعلىاللهوصلى

كتبه

العمرانمحمدبنعلي

0/2/51426



:الكتاباسم*

تركهبل،خاصااسما-اللهرحمه-مؤلفهلهيضعلمالكتابهذا

لم-اللهرحمه-الشيخان:ذلكفيوالسبب،علمياسممنغفلا

يقصدكانالتيالاخرىكتبهفيالحالهوكما،قصداتأليفهإلىيقصد

فيكما،مسجوعةأسماءلهاويضعمقدمةلهاويكتبتأليفهاإلى

عنالاضطرابإيهام"دفعأو"بالقرانالقرانإيضاجفيالبيان"أضواء

-والاعجاز"للتعبدالمنزلفيالمجازجوازو"منع"الكتابايات

كما-العلمطلبةمنالشيخأقاربلاحدتقييداأوإملاءكانوانما

.-مشروحاسياتي

الشرحهذالهالمكتوبأوعليهالمملىتلميذهلهوضعفقدلذلك

السعود")1(،مراقيعلىالخدود"وردوهو:مسجوعاعلميااسما

مراقيعلىالورود"نثرحبيبولدسيديولدمحمدالدكتوروسماه

الاسم.بهذاوطبعهالسعود"

المؤلفلانعلمئااسفاعليهنطلقألاهذهنشرتنافيرأيناولذلك

إلىالاشارةمعالكتابموضوععلىالدالبالاسمواكتفينا،يسمهلم

مراقي"شرح:فسميناهبه،واشتهرالكتاببهطببعالذيالاسم

.الورود""نثرباسمالمطبوع:أصغربخطإليهوأضفناالسعود"

تاليفه:تاريخ!

والعشرينالثانيفيمنهالفراغتمأنهالامالمخطوطاخرفيجاء

للسديس.(133)ص/:"الامينالشيخ"ترجمةانظر)1(
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وعليهلف)1(.ومئةوثلاثوسبعينخمسسنةرجباللهشهرمن

قبلهألفإذالمملكةفياستقرارهبعدالشيخلفماأوائلمنفيكون

ولم1374عاماملاهاو"المذكرة"،1375عامقبلالايهام""دفع

1388عام"والمناظرةالبحثاداب"ثم.1913عامذلكبعدإلاتطبع

يكمله.-ولماللهرحمه-ومات1385عامبعد("البيانأضواءو"

تاليفه:سبب*

ما")2(الامينالشيخ"ترجمةفيالسديسعبدالرحمنالشيخقال

كانبلابتداء،الشرحهذاتأليفإلىالامينالشيخيقصدالم:نصه

حفظهالشنقيطيمحمد)3(بنأحمدالشيخوهو-تلاميذهلبعضيشرح

الشارحالشيخعلىأحمدالشيخفاشترط،السعود""مراقي-ووفقهالله

عنالتلميذفامتنع،الوقتبضيقالشيخفاعتذر،يشرحماعنهيدونأن

علىإملاءياخذلمكونهامتناعهسببأنلهوبين،اليوميةالحصةأخذ

وقت!عنديليسلكأقلألم:الشيخفقال،السابقةالحصة

تركتوإلاإملاءخذعلىإصراري"فبئنت:أحمدالشيخقال

ترككضرريكونمنعلى:ليفقالالبلاد.إلىوسافرتالدرس

وابنعمومتكبنيمنلاني؛عليك:فقلت؟عليكأمعلي؛الدرس

ذلكحصولدونسافرتأنافان)4(،لتعلمنيإليئارسلت،اختك

)1(

)2(

)3(

نفسه.المصدر

.(113)ص/

ترجمته.وستاتيخطأوهو)احمد":السديسكتابفي

حالا=إليتوجهأن-:منهطلببعد-الامينالشيخلهكتبهارسالةفي



.المزاحسبيلعلى"عليكذلكضرركانمنك

مالهيدونثم،يشرحفكان-وقتهضيقمنالرغمعلى-فاقتنع

(اهـ.يكتبوهوعليهيمليهحيانا-واللهرحمه-بخطهشرح

:الكتابموضوع*

منوالصعود"الزقيلمبتغيالسعود"مراقيلمنظومةشرحالكتاب

العلويإبراهيمالحاجبنعبداللهسيديالاصوليالفقيهتأليف

0(بقليلبعدهاأو0123)نحوالمتوفىالشنقيطي

بالنظم:التعريف-

رحمه-مالكالاماممذهبعلىالفقهأصولعلمفيمنظومةهي

الشافعيالسبكيالدينلتاج"الجوامع"جمعكتابفيهانظم-الله

اخرها:فيقال،وبيتبيتألففي771()ت

براقيولابسافلليسالمراقيعددوبيتألف

فيذكرهاالكتبمنعددعلىنظمهافي"الجمع"--بعداعتمد

معروفاالنظمهذايكنولم،شروحهومعمفرداالنظمطبعوقد،اخرها

محمدالشيخشهرهحتىالشرقفيوطلابهالعلمأهلعندهشهوراولا

وكتبه،دروسهفيبهالاستشهادوكثرةلهبتدريسه-اللهرحمه-الامين

.الاضواء("و"(""المذكرةفيواضحهوكما

4-5.ص/"الامينالشيخمع"مجالسانظر.ظنكعندفستحدني



شروحه:-

وهي:مطبوعةشروحعدةله

طبعوقد،النظملصاحبالسعود،مراقيعلىالبنودنشر-1

للنظمالشراحغالباعتمادوعليه،جليلشرحوهووحديثما،قديما

.بعده

بنالامينمحمدللشيخالسعود،مراقيالىالسعودمراقي-2

وطبع،قديماشرحهطبعوقد1325(،)تبالمرابطالمعروفأحمد

واحد.مجلدفيالامينمحمدبنالمختارمحمدالشيخبتحقيق

للشيخالسمعود،مراقيعلىالصعودبسلمالودودفتح3-

.مطبوعوهو(،0133)تالشنقيطيالولاتييحيىمحمد

.هذا-كتابنا4

.)1(تطبعلمأخرىشروحوهناك

.بالناظم)2(التعريف-

أحمدمحنضالامامبنإبراهيمالحاجبنعبداللهسيديهو

الموريتانيةالقبائلإحدىوعل()إدالعلويينقبيلةإلىنسبةالعلوي

.والعلماءوالادباءالشعراءبكثرةالمشهورة

.(1656-1655)3/:"والحواشيالشروح"جامعانطر()1

و"الاعلام":41(،-)ص/38(:شنقيطادباءتراجمفي"الوسيطفيترجمته)2(

324(.)1/":المغربيو"النبوغ)6/18(،":المؤلفينو"معجم65(،)4/
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بقرية،الهجريعشرالثانيالقرنمنتصفبعد-اللهرحمه-ولد

حتىصغرهمنوالدهبهفاعتنىبموريتانيا،تكانتبمنطقةتججكة

لطلبتهيأالرجالمبلغبلغولما.البلادتلكأهلكعادةالقرانحفط

بونابنالمختارالشيخعنفأخذ،بلدهبعلماءفيهرحلتهوبدأالعلم

أحمدوالحاج،اليعقوبيالفاضلعبداللهسيديوالشيخ،الجكني

عندماتحصيلهوبعد،قطرهعلماءجلةمنوغيرهم،العلويخليفة

يأخذسنينتسعبهماقاموبالمغربومراكشفاسإلىتوجههؤلاء

فريضةلاداءالحراماللهبيتإلىتوجهئم،عنهويأخذونعلمائهماعن

واستفادوامنهمواستفاد،القاهرةبعلماءواجتمعبمصرفمر،الحج

منه.

المغربسلطانبعثهالذيالوفدضمنالمكرمةمكةإلىتوجهثم

بذلكالفرصةلهفأتيحت،عبداللهبنمحمدسيديالوقتذلكفي

والمدينة.بمكةالعلماءأكابرللقاء

سلطانهفأكرمه،الحجفريضةأداءبعدالمغربإلىرجعئم

وجلس،رأسهومسقطوطنهإلىبهارجعنادرةكتبخزانةهداهو

واشتهرصيتهوذاعذكرهطارحتىالكتبويؤلف،الناسيعلمبرباطه

وجدعمنيأخذسنةأربعينالعلمطلبفيومكث.الافاقفيعلمه

.القصوىالغايةإلىانتهىحتىزيادةعنده

بعضهموعده،عصرهفيرجلأعلمأنهعلىبلدهعلماءاتفقوقد

وحلوهبهاتصلواالذينالعلماءجلةعليهثنىوقد،المجتهدينمن

ما:فيهيقولحيثالكنتيالمختارسيديالشيخمثل،الالقاببأرفع
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فيصاحبفيهويقول.العلويهذامنأعلمالسماءقبةتحت

فيهويقول.العلومجميعفيزمانهأوحداللهرحمهكان:""الوسيط

،دهرهفريدإنه:الجكنيمايابيابنالخضرمحمدالشيخالحافظ

منبهاللهنشرلما،بالحصرتراملاماثره،ومصرهباديه،عصرهوعالم

القطر.ذلكفيالعلم

:العلويبيبأحمدبنباباالعلامةفيهوقال

الصحيحونقلهلفهمهبالترجيحيوصفأنكادقد

بخارىفينشاكأنمايبارىلاالحديثفيوكان

بعضها:وهذاالمؤلفاتمنعددله

.الانعنهنتحدثماوهي،والصعودالرقيلمبتغيالسعودمراقي-1

طبع.

طبعه.السعودمراقيعلىالبنودنشر-2

العلويالكبيرمحمدحققه،الحديثمصطلحفيالنجاحنيل3-

.بالمغرب

.9132عامبالمغربطبعلبيانعلمفي،نورالأقاجعلىالفتاج-فيض4

اختصر،الحديثمصطلحفيالأبرارهدىوشرجهاالانوارطلعة-5

رحمه-مشاطحسنالشيخوتحقيقبشرحطبع،العراقيألفيةبها

-هالله

للشرعالمخالفةالأعرافعلىالردفيألفه،والهملالضوالطرة-6
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.الشاذةالفقهاءفتاوىعلىوردا

شتىفيألفهاورسائلفتاوىمجموعةوهي،نوازله-7

ونظمهاورتبوها،فجمعوهاالعلماءبهااعتنىوقد،الموضوعات

التواتي.بتحقيقبليبياوطبعتالجكنيمايابيبنالعاقبمحمدالشيخ

منالقريبالشهيرالعلميبرباطه0123حدودفياللهرحمهتوفي

تججكه.

:الشرحفيالواقعالنقصبخ

الشرحهذاعليهالمملىتلميذهالنقصهذاسبببينوقد

نصه:ما")1(الامينالشيخ"ترجمةكتابففي،والبيانبالتفصيل

منهاتركبل،""المراقيأبياتجميعتستوعبلمالامالي)ولكن

:""المراقيصاحبقولمنوهيبيتاوستينوأربعمئةمننحوا

اختلافبلافقدمنهللخلافالدليليجيوإن

قوله:إلىالمجازبابمن

الجليوالقيسالنصرعيغيرمنالحنبليلغيرواحدخطاب

التخصيص.مبحثقبلبيتآخروهو

بمافاجابذلك،فيالسببعنأحمدالشيخسالتوقد

إلىيذهبأنقبلالفجربعدالدرسلهيشرحكانالشيخأن:حاصله

ظهراالكليةمنرجعإذاثم-،بالرياضالشريعةكلية:أي-الكلية

-133(.131)ص/)1(
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الاصولفيمراجعسبعةلهيهعشوكان،بالصباحشرحهماعليهيملي

للحصة،كتابتهعنعائقعاقوربما،الحاجةعندمنهاللاقتباس

بنفسه.كتابتهاالشيخفيتولى

المذكور؛الموضعهذاإلىالوصول"وعندأحمد:الشيخقال

فكانت،للمطبعةلتقديمه"الاضطرابإيهام"دفعبتبييضاشتغلنا

فقدالاماليأما،مستمرةالفجرصلاةبعدالشرحفياليوميةالحصة

الايهام"؛"دفعتبييضمنانتهينالماثمالمذكور،للسببتوقفت

فيوقفناحيثمنلاالشرحفيوصلناحيثمنالكتابةاستأنفنا

".الكتابة

ولمالشيخيكتبهلم"المراقي"شرحمنالاولالدرسوكذلك

طلبهفيلشيخهالتلميذمراجعةقصةفيذكرهتقدمالذيللسببيمله

صاحبقولأولهابيتا،عشرونومقداره،لهيشرحهماتدوين

":المراقي"

المنتمىوالعلويلهسمىارتسماوهوعبداللهيقول

هذايليالذيالبيتوهو،الثانيبالدرسالكتاببدأحيث

:""المراقيصاحبقولوهو،مباشرة

اهـ.اعلما(للمكلففعلايصحبماتعلقإنربيكلام

:موارده*

يشرعيكنلمالشيخأنالشرحهذاعليهالمملىأحمدالشيخذكر

كتبأمهاتمنكتبسبعةيديهبينيحضرأنبعدإلاالشرحفي
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ابنوشرح،وشرحهللقرافيو"التنقيح("،"النشر"منها،الاصول

."البيناتالاياتو"،("الجوامعد"جمعخلولو

شرحعلىاتكأ-اللهرحمه-المؤلفأنيتضحمقارنةبأدنىلكن

أقوالخكايةفيالسعود"مراقيعلىالبنود"نشرالمسمىالناظم

انظر-كثيرةمراتفيباسمهصرحوقد،المذاهبنسبةوالعلماء

إلىنشيروكنا،موضعغيرفيتصريحدونعنهونقل-الكتبفهرس

الصعوبةمنصارلذلك؟"النشر"علىبالاحالةالاماكنتلكبعض

استقلالاالمؤلفعليهماعتمدالذينالاعلامأوالمراجعتمييزبمكان

طبقةعنمتاخرايكونكان،فيهليسلافيماإلاالبنود""نشرعن

كتبهفيعادةعنهالنقليكثرالمؤلفكانأو"النشر"،صاحب

الشرحينتتبعإلىفيحتاجذلكعداماأما.مالكلابن"!"الخلاصة

.النقولومقارنة

بل،والاختياراتالتقريرحيثمنالشرحفييتابعهلمذلكومع

سيأتي.كماأشياءفيوفصلأشياءفيوخالفهبأشياءتميز

:الشرحفيمنهجه*

عرضفيالاختصارظريقةعلىشرحهفيالشيخسار-1

.والاستدلالوالخلافالأقوالوحكايةالمسائل

عليهايزدولم،النظمفيالمذكورةالمسائلبذكرالشيخالتزم-2

الحاجة.إليهتمسمماالقليلإلا

منكثيرعنوابتعدالواضحةالسهلةالعبارةالشيخاختار3-
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فيالمتأخرةالاصولكتبفيالمنتشرةوالكلاميةالمنطقيةالبحوث

قريبهكانإذا،للمتلقيالفنهذالتقريبوذلك،والحواشيالشروح

النحو.هذاعلىشرخايطلبالشرحطلبالذي

أقلأوكثرأو"المراقي"منالبيتالشيخيسوقأنبعد-4

الاجماليالمعنىبذكريبدأيختارهاالتيالموضوعيةالوحدةبحسب

فيهذا"...:يعني":بقولهالبيتنثرطريقةعلىللقطعةأومنهللبيت

المفرداتبعضمعانيذكربعدالمعنىذكريؤخروقد،الاغلبالاعم

ذلك.ونحو..المصطلحاتبعضشرحأو

وأالغريبةالمفرداتبشرحيبدأالاجماليالمعنىبعد5-

الكلمةأوالجملةويصدرالكلماتبعضإعرابأوالمصطلحات

."...ب"قولهشرحهاالمراد

مالك،مذهببذكرويهتمأصحابها،إلىالمذاهبيعزو-6

باختصارذلكوكل0وشرحهنظمهفيللناظمتبغاالمالكيةوعلماء

.الشرحطبيعةمعيتناسب

كماالبنود"-"نشرالناظمشرحعلىاعتمدالشيخانمع7-

منكثيرفيخالفهبلوترجيحاتهاختياراتهفييتابعهلمأنهإلا-سلف

فيها:خالفهالتيالمسائللاهمسردوهذا،المسائل

.الشرطأقسامفي33-ص1

العزيمة.ضابطفي44-ص2

ولوواجباالشيءبهيسمىهلالوجوبسببانعقادفي53ص3-
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؟الوجوبسببتأثيرمنمانعمنع

نإ:الاشاعرةقاعدةفيوالناظمالسبكيعلىالرد-6162ص-4

زمانين.يبقىلاالعرض

.لقرلة(وسهر>:قولهفيالمجازفيالاصوليينعلىالرد77-ص5

.القرآنفيالمجازوقوعجوازعدمفي132ص-6

النقل.علىالاضمارتقديمفي137-ص7

والمجازهالحقيقةفياللفظحصرفي014-ص8

بالعامالعملمسألةفيالناظمعلىالسبكيكلامترجيح921ص-9

معينهغيرالمخصصكانولوالمخصوص

.بدلغيرإلىالئسخمسألةفي992-ص01

.القوةفيونهانا""امرناالصحابيقولمرتبةفي381-ص11

بدليلإثباتهايمكنلا...والقدرةالعلمأنمسألةفي493ص-12

نقلي.

الواحد.خبرعلىالقياستقديممالكمذهبأنفي114ص-13

حكم.منتخلولاالتعبدياتأنفي441-ص14

.البنود""نشرالناظمشرحفيتحريفأولسهوالاشارة424-ص51

المستنبطة.العلةتعددفيالتحقيق447-ص16

بأصلإلاالاسلامأولفيمباحةتكنلمالخمرأنفي947ص-17
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.البراءة

هللأصولمخالفاالدليلكانإذا:قولهمعلىالرد482-ص18

وتصحيحه.للناظمسهو594-ص91

مبحثتكرارفيوالبيضاويللسبكيالناظممتابعة512ص-02

.المناطتنقيح

النظمهفيضميرعودفيالناظمعلىتعقب671-ص21

معين.مذهبالتزاموجوبفيعليهالرد686-ص22

فقط.الاربعةالمذاهباتباعوجوبفيعليهالرد687-ص23

المنتظر.المهديقبلمجتهدوجودامتناعفيمخالفته688-ص42
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الخطية:النسخوصف*

خطية:نسخثلاثللكتاب

السديسعبدالرحمنالشيخوصفهاوقد،الامالنسخة:لأولى1

منوالعشرينالثانيفينسخهامنالفراغ)تمالنسخةهذهإنقائلا:

فيمحررهوكما؛لفومئةوثلاثوسبعينخمسسنةرجباللهشهر

محمدبناحمدالشيخعندمنهالاصليةوالنسخة،المخطوطآخر

دفاتر:سبعةفيتقعوهي(،الله)حفظه)1(الشنقيطي

الشيخ-بخطكلها،صفحةوستينثلاثفييقعالأولالدفتر-1

.-اللهرحمه

بخطكلها،صفحةربعينوإحدىفييقعالثانيالدفتر2-

.-اللهرحمه-الشيخ

وثلاثونثمان،صفحةوستينثلاثفييقعالثالثالدفتر3-

تلميذهبخطوعشرونوخمس-اللهرحمه-الشيخبخطمنهاصفحة

الشنقيطي.الجكنيمحمدبنأحمدالشيخ

بنالامينمحمدبنأحمدهو:الشرحعليهالمملىوهو،الناسخترجمة)1(

رؤساءمنوالدهكان،0135بعدولد،الجكنيالمحضريالمختاربنأحمد

الشيخولازملحجازإلى1375عامرحلثم،بلدهفيالعلمتلقى،القبائل

المملكةإلىمجدداعادثمالاستقلالبعدبلدهإلىرجعثم،الامينمحمد

حيث8014عامحتىالمكيالحرمفيمدرشااخرهاوظائفعدةفيوعين

24(.-)ص/23الورود":"نثرمقدمةمنمختصرالتقاعد.إلىاحيل

91



تلميذهبخطوكلها،صفحةوستينثلاثفييقعالرابعالدفتر-4

احمد.الشيخ

اثنتيننحومنها،صفحةوستيناربعفييقعالخامسالدفتر-5

صفحةوعشرينواثنتيناحمد،الشيختلميذهبخطصفحةواربعين

.-اللهرحمه-بخطه

اربعونمنها،صفحةوستينستفيويقع،السادسالدفتر-6

رحمه-نفسهالشيخبخطوعشرونوستأحمد،الشيخبخطصفحة

.-الله

صفحتانمنها،صفحةعشرةخصسفيويقعالسابعالدفتر7-

الشيختلميذهبخطصفحةعشرةوثلاث-،اللهرحمه-الشيخبخط

.احمد(اهـ)1(

صفحة()291منها(،صفحة)378فيتقعالنسخةفهذهوعليه

.تلميذهبخط(صفحةو)186الامينالشيخبخط

منا!قربهامععليهاالحصولمننتمكنلمالنسخةوهذه

الشنقيطيحبيبولدسيديولدمحمدالشيخبخطنسخة:الثانية

قالالضياعإلىالتانهاإلادفاترعدةفيالامالنسخةمننقلها

حتىالايديفتداولتهاعنديكانتالتيالدفاتر"أماناسخها:

")2(.ضاعت

134(.-)ص/133:"الامينالشيخ"ترجمة)1(

)1/12(.:للكتابطبعتهمقدمة)2(

02



-عبدالوهابمحمودأحمدالدكتورالشيخبخطنسخة:الثالثة

تسعينعامرجبمنعشرالثالثالاثنينيومبتاريخ-كتبهااللهحفظه

نسخهانسخةايمنيذكرولم.خاتمتهافيجاءكما،وألفوثلاثمائة

غيرها؟منأمالامالنسخةأمن

صفحة،)115(فيالاولدفاتر،ثلاثةفيتقعالنسخةوهذه

(194)مجموعها،صفحة()918والثالث،صفحة()187والثاني

05-48الاوراقفيخطهاتعيروقد،واضحنسخيخطها.صفحة

135-134والاوراق،نفسهالدفترمن501-401والاولالدفترمن

بعضحواشيهاوعلىالخطأ،نادرةجيدةوهيهالثالثالدفترمن

.والتعليقاتالتصحيحات

شرعثم،المراقيمنالاولىبالابياتوإنماعنوانورقةبلاتبدا

231(.رقمالبيتشرحفي

لمقابلة،والنصتصحيحفياعتمدناهاالتيهيالنسخةوهذه

."ب"الاصللهاورمزنا

:المطبوعات-ة؟

:طبعتانللكتاب

الشنقيطي،حبيبولدسيديولدمحمدالدكتوربتحقيق:الأولى

دارتوزيع،القاضيالخضرمحمدمحمودمحمدبتمويلطبعتوقد

الفضلوله.مجلدينفي1415الاولىالطبعةلتوزيعوللنشرالمنارة

يلي:ماعليهاالملاحظاتهمو،مرةأولالكتابإخراجفي
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عشرخمسةنحوفيالكتابفيسقطوقوع:الأولىالملاحظة

تللشمننسختهيكملأنأرادلمنللفائدةهناوأذكرهاموضعا،

الطبعة:

المسألة]وفي)بالنقض:قولهبعدسقطأسفلمن4سطر46-ص

.(..كتبفي[معروفةنذكرهالمأخرأقوال

يأ"الاولىخلافذا]فع:)قوله:قولهبعدسقط8سطر05-ص

فهوالخصوصمعكانوإذا،الاولىخلافكونهحالفياحفظه

.("5.لذاكخذ"وكراهة:قولهمعنىهووذلك،الكراهة

العملعلىالعامل]لتقويةالتقدمه:قولهبعدسقط5سطر64-ص

.(..[التعديةلتقويةفهي

وأ،الابتلاءالتكليف]فائدةأن)على:قولهبعدسقط9سطر85ص-

علىبناءالفعلإيقاعمنالتمكنبعدإلامكلفنهيعلمأنيمكنلا

.(.ان[.

فيداخلهو]هل)الإيماء:قولهبعدسقط01سطر89-ص

قسمين،يكونالمنطوقفيداخلأنهفعلى؟المفهومأوالمنطوق

عليهدلماوهوصريحغيرومنطوق،تقدمماوهوصريحمنطوق

.(..لايماء[أوالإشارةأوبالاقتضاء

علىعنه]المسكوت)يمنع:قولهبعدسقط8سطر901-ص

.(..بها[يصحعلةأي،جامعبينهماكانإذاالمنطوق

به،متعلققبله]والمجرور)مائل:قولهبعدسقط7سطر927-ص



.(..[مائلأي،جانحشيخرب:أي

المنصوصالصوم]بتعيين)الاية:قولهبعدسقط4سطر347-ص

.(..المثئهرفقيصقه[منكمشهدفمن>:قولهفي

وان":وقوله.روايتهم]قبلت)أي:قولهبعدسقط8سطر993ص-

.(...[أيحذففيهتحملوا"يكن

ونطارالشافعي]وعن)بها:قولهسقطالاخرمن4سطر418-ص

العملبوجوبالشافعيةمحققيبعضوقطع،بهاالروايةجوازأصحابه

.(55بها[

ويخطى]الطهارة)مسائل:قولهسقطالاخرمن2سطر437-ص

.(..[مسائلمنمسالةفيالاخرنصفها

قياس:الشرطفي]فمثاله)مالك:قولهبعدسقط7سطر446-ص

المانع:فيومثاله.الرؤيةعلىالغائببيعفيالاوصافاستقصاء

كالشبعحشااستعمالهمنالمانععلىالرحلفيللماءالنسيانقياس

.(...[واللص

بمعزللانه،بهعبرةفلا]له)محتملا:قولهسقط1.سطر516-ص

فعن"والا:بقولهالمؤلفمرادوهو،المسلكهذافيالقصدعن

.(..محتملا[ومناسبايكنوإلاأي"اعتزلالقصد

أكملهاشرجهاالشيخيكتبلمالتيالابياتأن:الثانيةالملاحظة

مننهاالقارئيوهموهذا،الكتابمتنفيشرحهووضعالمحقق

ص/13تحقيقهمقدمةفيأشاروإن،المتنفيدامتماالشيخكلام
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ماوهذا.المتنفيلاالهامشفيتوضعأنالاولىفكان،سيكملهاأنه

سيأتيهكماصنعناه

في1425عام،بيروتالعصريةالمكتبةطبعة:الثانيةالطبعة

بدليل،ذلكإلىيشيروالموانسابقتهاعنماخوذةوهي،واحدمجلد

دارلطبعةالتحقيقخاتمةوهو)ص/445(طبعتهماخرفيجاءما

منشرحهاأخذواالشيخيشرحهالمالتيالابياتفيأنهمغير.المنارة

نفسه.للناظمالبنود""نشركتاب

:الكتابفيالعمل*

الحديثسبقالتيالثالثةالنسخةعلىالنصإثباتفياعتمدنا

نادرةالخطاقليلةجيدةنسخةأنهاذكرناأنوسبق21(،)صلمعنها

عبدالوهابمحمودأحمدالشيخبخطفهيذلكفيغرابةولا.السقط

.الاصولعلماءحدو،الامينالشيخطلابمنوهو

واالاخطاءبعضتصحيحفيالمنارةدارطبعةمناستفدناوقد

ه"طب"لهاورمزنا،الكلماتبعضسقوط

-21()1منوهيشرحهاالشيخيكتبلمالتيالابياتأما

هامشفيالودود""فتحالولاتيشرحمنفأكملناها381(-و)921

الشرحهذاواخترنا.الشيخشرحوبينبينهاتمييزاأصغربخطالكتاب

.العبارةووضوحالاختصارحيثمن،الشيخمنهحمنلقربه

ثم..مراراشرحناهمماالتحقيقمهمةتستدعيهماإلىبالاضافة

متنوعة.فهارسللكتابصنعنا
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.الصالحاتتتمبنعمتهالذيددهوالحمد

:الكتابنسحةمننماذجفي

25



ال!!لرحمى--مب.م
ح)1

الو"ركأ!6ص!-!اضعلرزأ-اك--.لمجىلحبا*ت

اصص-!!ئىلىو1ر--صحمط!كأكرزخر[ذرو9نجمى-كأ+يم-ا

اطافي،ثثبرلىلزكله1رب!صكا9!ى!طفاانففاتشط!ا

-هـس!ر!هـ!ابرمحمس%فر!ب!ز-،ِلث!حص2(بخ!لو

أساك1حمريم!الما!اكأفمتهثلتصار9!الر-نج!1رررثأ

ا!رممهالر!ربت-برضأختصحرردابن!لرا!رعخرص

هج(!ص-تجرهـترلهو(-.-!،ساسصجماإ-يميممحىا!

ث!ىبافىلأبر!ىلف[فضحمى.جماا!رشنباص!فرصأحض"-ثصثحف!

؟-.-ك!خنن-عوإص!رديم!ز-رل-----ك!----ج!عز-لمج!ىهـله-ت!-صزصعا

ل!صسرإحعرفىكاصشى-يحىرع!سائورحمىعضهـ-احصبملغاح!رآ

صصاتيهى3ر!نوفارسلر.لرار!ا!ثقيتهـ"لاير:م!عصكأ!

شىوترلى1!رلركما[لمب!تممأ-د!رحمواهمأ!!حمص-

ليرااي!رعرر؟!س!وا!صراكحريه"لم!!يصعت!-كألى

ءطصصم!صص

سورحم!..ضض-اكأ--!همصت.،كا.-سىةص-3!ر1

أ!ز+2بلدحرلرس!فرا.-دشبل!فرلاهـكبرد

هـاتففى

سوص!،قىصىاإهـكال!س6ترلو.ضرانرشرجمصلص.3.ممحىكأاضا

لىص!كربحادراافهـريرص!رلةجماالررلرطأركرليءأ

صأئهه!رص!يلحمصر!اشلونارهـاررثيع!!ح!صالىعحالصماس

!كهرامصضربل!ط3أب!حتررلتهألرلىض!اغمص،)لحثع!را

ار!ساىلثاخدار!1ىلهضسرعرا.ممحمىزلدمما3رحانحىافئ-ءتهمرلم

لمخطوط1منالأولىلصفحة1



و*(

ئحفر!بنحاححل!طس؟ل!ا-شبحت!ن!؟1\صن!!بلىر-رأ

هممبكور.ردحرصساددديول!دز!ىصبهحي)ص،ال!رمم!،لثلخا

الحاممألحلفم!عضربهاصكلىلهلاى.!اص!ص!

حدرصحما!ربدىلممص!ل!زشا،صددك!ى-ق-اصئت!-

إكلكلرشأر-البصصص!!ر!مس!دهم!دصرهـحمح،لخيما-اس!نهه--

صمافاذ!ملىرب.-ا!صحصع!نجتلاح!لمبففث!ص-لزض.صص!يخعابها

لما.سعااسازاددهدر1لمي!س!ا3دو!ااص!لىادح!1دصمكيرده

ممس-دبلتغرنحمطرىه-السعصلثصل!ز!حى،*.لر+!.حمملىال!ار

مفلا-رلفاحاصاالزلرلمج!ائحينصلنا1ررسو*لى.:رال!؟هـ!).

-.رمرفترسساىلزاافحير(هـ1لفخ!!فى!ا-ح!هـجيرجبي؟مإ-

قنزرقر!دفيرثصص-هـار!ما)و!رر:/03عرججتنزلص!هـز،اير:اآ

-ورصيملىجمعل!سترممافالم!9برن3لفرارررفىخى!م.طت!خ!اولأخ!آ

لسوولمحضلاىرركأممر!نحطعصبهالمععالىصاثفص!لدورص!+ت

رءأصسدسايصهـءورضكاف!ممخصآل!لررصسص-إ(ساهـ"سل!ر!ءدزصس[

حطلج!لجمص!شءإري!-ل!اص.نح!تجملحلىصص-صصدص،--دصكأبمى،صدردصا

حم!-،!صوصسلم!!سصصءطحم!ل!زضلنر!ثصا!ش!رور!-لملر!+ا

ض"كأ%هـهـرحار"رتيم،حح!لجىءهـ!اى!درشلر،كسبمس!صكي!ئه!.

ابرئر.ث!لىد"دس،ممزركررعد!.ص!كأصمم!إارصصسل!!باهـ! سر

!د!-."!!سول!لممرلمحا-الئرلم3ري!/لى-ر-اصلا1تطء-

هـ(1هـالحصسلاكآلمف؟لسحف..
-س"لحا!لىحو!ا،-ثي-12.كاهـ!ر-ل!ا

حىصص.ا!بميو.سرث!ي)!هـ/.لراكأت-"!رس!افبخصمترص
اص

!.هـففىرخى3رفا،*بش-فحتليى-بم،!!شبهص!.-.)-لمتف.هـ-./بما

.-.صضيتع!

المخطوطمنالثانيةالصفحة



ثملأ،رول.

ثح،ألؤءز!اسثسهـ!1،!ثحثسالرثسسح.لمحثح1ممحسلحبر!سح،حثوعلمحسحسثحكى

.--.-..--!*تجسكلك!ز%لو-!رامم!إدتثر3اص:للى!رءجىكا!االكرنلفا0كللمأ-لد(.،لى

-،----+!3لنى4ا!--!كح!+-د!!ااصرسوالمجنالطمااجئيالمحاابهه.-ل!-هـم!ا!لرليم

!ماتبثظش!.برسسإلمرف.0كرلمابهأ-!م!ل!سىدلىلييإا!ا---فشيط

-----.--.-لركأ-!ى!لنمحم!.بهايرهـلرء31لسص-ثرلروسك!-!ر!مس!مايبما!أفيوإ

،-نجا------لايخلنى!ك!برصكل-وصر!ا-فلىغ!ز)يرالو.لىا.صأ-لا.س!كئر.

/--.--!فص.دزبو!ر!3!صجمبزفي-ز-وريهبر)..-المزب!اهمرله-.قيطهم-نضعص3-.

أ.-------ا1-لزلزنم-يرث-صث!-نرفيعحيعدىأ-دربهزا-ممثص!بمبلةإ-فيصه-!صا

-.-3ص!ى-كشصرلثنايىلص!ربه!/د--تيص!--/يى!ودزدل!+!ا.نى-اطمأ-،ج!ا!

/"-!ر-ص!إهـلسيه،يرل!ى(!-!!رير،-!ىيىرلمجزممترالما-ص!ايره2-،

.----.--.-""،محار!صما،لائح!!كزرف!صه--!ص!ثفأ-ر!ر!ء5فيا"أ-سر.رلم
01

4--.------.ممىب!!رممر!بم-راصصأغهـلمحبحسجمى-لماحصا-لجمسحألملحسىحس"-فىصهـكض

---.---"-.--.--!سلحي!مأ-ا.جم!رالخفعلر!ا-نىاور!ر!-!ربيهزلىا-ممىنزمج!

-ك!!نهـ!رر---خ!لركنزهىجمصيى!يلنقماي!-ارر+لترفرع-!ةإ-!انم

-در------.-!نهلىأإص!يمدد-ثأصحجا-لرصلرا-دمهلزكأدرل!-برااتر-باشهـهـ)

------لمحصلهر!ئدإلي!رىكز!لصلم/محقخأممث!هـحكاا3!..لرلررلك!ليصرلرلصل!

-!---------ل!حسبنحي:هسحهـاجمثسلثح!ريمحصثما-لشلر-اثسبررحثسحسحجمضفيأحث-

.--.-.---ر+يهأ-ث!3رفيساهـر،.ء.،ادر!!!ما4،ر--لبصا".ر!صصو

المخطوطمنالأخيرةقبلالصفحة



1،9.)6\م
لم/!ءء.عض!)تا-:ر،./..ص/!....صض"،.-ء...،-أتشيم-ا-./

.ائئرهـأ:هـ!!01"ير.-*خأ-مؤ،""كأ-."-:ا--.:،صا"ء:تهـاس،

برلمبرار!اثحياير!وريهو.ص!ففزهاول!صوصا-!َجمكع1َ!!لىا

ف!حي!أص"كأ-صصتء-/سصسصسضشضارصسسضتأ.!ءصضصصسلرثءهـاا!ضلى

،4!و!اجم!عت.7لمبصعما!ص.-لمإلن!!تنحريهحسصر!مصضر!صشهـأ!جم!!ما

ركما!لكىسحم!ابر.-اؤلم)هـ!-:تئب!صرنهتتصا/!ص.3ض!صمصصالمبرإ

صش!أن!ا!رص!ءصك!يحل!د!راليلربىط).تلبم!ا!.هـسطا!لى

رئرع!صر!سضكأهـ-ضاسصهـدزل!إرسفخص3ا!سضهـشءرضس"!سفن!ىض!ع

ركأب/?ت!-سا!كز!!سلصستر!رقهـكرت.+-كأخحهـكأأدضنعشرو

ء//اص-أصن!+ا*أ+ءأأا11

ثصعبمحصممى!تلراهـلر!!يملرف(صر%ءصجم-،ححتنا.

إرااء.اءا-صكأ!ا-.ا101،11

01!لص،.!مالرصءبرصهـهـسبص--سضرطثص.ءضىسضى!-

/:،--محلصلي!ر"ارىاللن!ش!ا!لىاا/،03اسهـسولؤسار7،فىدرإا!

.ثبررلى!لرطرسصز،ح!)ا/صسض!!ا)في(3لرسضص!لى!.!برخ!ليل!تآ

هـلم-ل!رك!،ااىثع/صطصدرالر.ر-إضاءإز.نملم.،ز،لمءاوإ-ت!ارأممر%!ز6م

(لزصص!خيها-اتش:ا!رسل!رج!فئا/رل!!خموسضاص:ءتلىلررخدا

!رضزنج!ضيمم!!نمدى/رلبئلرف!ك!تىم؟لردتىكأقص!ض!رايرالى!تف!!صاأ

رهـفيج!هـفثثفدهـثىضاوعىاضرالىالم!ا/لىقزرإ/ليزل

دشمح!غلفا!إدرا.تشهـلم!ضثصتجور-ثصكأهـير.لثفىو!رمعما

-خبم-.--.....رل!صئمارسن.تحنسضإلمسصلربهمبرلعاا

ا.اتحفد!لمجىاهـءلدصا"اهـصله.طصب!دحأكمص،-َ-س!صك!.هـلمإيل!

لأىكاصر.1للسصلرشراايص!!سضحطلىص!فيصسسضأصاءا

*.لمال!-!صلمحا!ضسصالدسا."ء!ئي.م."لى!.ءلمء/

*-الحهن!ربراا!ولمصكأ-!تت!ارصمحر!رضلحبءا

صس،.همم-عارصتسضفس.-!حروسض!%-كأء!أمبربت
إ"بو*!ه-حرر-،1!ص-!ىصاث!.-.حم!.
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